
 
 
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE GIRONA PER A LA 
PROPOSTA DE CREACIÓ DEL RECURS EDUCATIU “GIRONA, BARRI A BARRI” 
APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE 
DATA 7 DE JUNY DE 2017 
 
La Comissió de Relacions Educació-Ciutat ha estat treballant per tal de poder proposar un 
Recurs Educatiu amb l’objectiu de promoure el coneixement dels barris de la ciutat. Per tal 
d’assolir aquest objectiu es plantegen dues fases: una primera, centrada en el treball amb 
els centres educatius i les associacions, difonent el coneixement dins de cada barri. La 
segona fase, adreçada a la ciutat, més enllà de l’escola.  
 
Amb aquest recurs es pretén assolir un millor coneixement dels barris de la ciutat i de la 
ciutat a través dels seus barris.  
 
S’acorda: 
 
1. La creació d’un Recurs Educatiu per conèixer barris de la ciutat i la ciutat a través dels 
seus barris amb l’esquema següent: 
 

1a Fase: Centres Educatius – Associacions  
 
1r trimestre 

� Treball  de coneixement del barri.  
Es proporcionaran, als centres que ho sol·licitin, materials didàctics orientatius. 

� Cada centre educatiu fa un recull d’imatges que caracteritzen els senyals d’identitat del 
barri. A cada imatge s’hi associa un text descriptiu que ha de ser clar i sintètic de la idea 
representada (màxim 150 caràcters)  

� El centre educatiu entrega les imatges en format digital a la Caseta-Serveis Educatius de 
l’Ajuntament de Girona (a finals del primer trimestre). 

 
2n trimestre:  

� Les imatges de cada centre estaran penjades al WEB. 
� Trobada escoles i associacions de veïns (els infants i adolescents informen sobre el treball 

que han fet i perquè han escollit les imatges)  
� Selecció imatges per part de les associacions de veïns. 
� Disseny del suport físic (o digital) d’una la col·lecció de cromos 
 

3r trimestre:  

� Trobada dels centres educatius participants, o bé a nivell de ciutat o bé per sectors, per 
compartir la feina feta i lliurar els àlbums de cromos.  

 
Durada: curs escolar  
Lloc: centres educatius i els barris 

 
2a Fase: Ciutat 
 
Fase a concretar. Es valora, a partir del juny, fer extensiu el treball fet i facilitar la recerca d’imatges 
a la ciutadania, més enllà de l’escola.  

 
2. Incloure aquest recurs en el Programa Municipal de Recursos Educatius.” 


